
Regał może być wyposażony w część biurową składającą się z szaf żaluzjowych wyposażonych w półki, szafek skrytkowych i 

otwartych półek na segregatory. Część socjalna to drążek na ubrania, półki na buty i podręczne części garderoby. Ostatni człon 

stacjonarny to tapicerowane siedzisko. Tu pracownik może odpocząć podczas przerwy w pracy, porozmawiać przez telefon lub 

wypić kawę. 

 

Segment 1- jezdny zamykający wyposażony jest w dwa zestawy szafek żaluzjowych. Szafki zamykane na zamki cylindryczne. 

Służą do przechowywana segregatorów lub innych materiałów biurowych. Dolna szafka wyposażona jest w półkę przestawną i 

umożliwia przechowywanie dwóch rzędów segregatorów. Korpus szafek wykonany jest z blachy o grubości 0,8 mm, malowany 

proszkowo. 

Segment 2- jezdny wyposażony jest w dwa zestawy przedziałów szatniowych. Każdy segment umożliwia przechowywanie 

ubrań na wieszakach, a dodatkowe doposażenie w półki umożliwia przechowywanie butów oraz innych części garderoby. 

Każdy przedział zawiera półkę z metalowym drążkiem oraz dolną przestawną półkę. Elementy wykonane z blachy o grubości 

0,8 mm, malowane proszkowo. 

Segment 3- jezdny wyposażony jest w dwie szafki skrytkowe oraz w dwa przedziały regałów na segregatory. Szafki zamykanie 

drzwiami w wykonaniu: z metalu i z płyty Mdf, zamykane na zamki cylindryczne. 

Przedział na przechowywanie segregatorów wyposażony jest w trzy półki przestawne co 25 mm. 

Korpus szafek oraz elementy przedziału na segregatory wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm, malowane proszkowo. 

Segment 4- stacjonarny wyposażony jest w tapicerowane siedzisko o wysokości ~450 mm. Dodatkowo pod siedziskiem 

znajduje się wolna przestrzeń do przechowywania katalogów, czasopism, itp. 

 

Regał przesuwny biurowy o napędzie elektrycznym z elementami tapicerowanymi to nowatorska propozycja 

kompleksowego urządzenia pomieszczenia biurowego. Łączy w sobie funkcje użytkowe związane z codzienną pracą w biurze, 

szatnią, jak również jest świetnym rozwiązaniem dla strefy wypoczynku w biurze. 

 

Regał biurowy z napędem elektrycznym 
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Regał biurowy elektryczny to bardzo efektywne rozwiązanie, które znacznie ułatwia zmianę aranżacji biura i jego unowocześnienie, 

a jednocześnie stanowi funkcjonalną propozycję wyposażenia wnętrza. Obecnie w projektowaniu przestrzeni stawia się na 

rozwiązania elastyczne. My, zamiast wydzielonych sal, proponujemy mobilne regały biurowe, które  zawierają w sobie 

wszechstronne rozwiązania. Systemy regałów biurowych są nie tylko łatwiejsze do wdrożenia i tańsze od stawiania ścian 

działowych, ale także mogą ewoluować razem ze zmieniającymi się potrzebami i zabudową w biurze. 



 

Parametry techniczne 

 
Wysokość: 1500 

Szerokość: 1000 1500 2000 

Głębokość: 600 800 

Przykładowy 

sposób 

wykonania: 

 

- wieniec górny pokryty blatem wykonanym z płyty MDF o gr. 16 mm, krawędzie blatu okleinowane 

- korpus regału wykonany z blachy o gr. 0,6 - 0,8 mm 

- drzwi szafek wykonane z płyty MDF o gr. 16 mm i blachy o gr. 0,8 mm, zamykane zamkiem ryglującym w 1 punkcie 

- ściany frontowe wykonane z blachy o gr. 1,0 mm, 

- elementy osłony czołowej i tylnej regału tapicerowane 

 

Przykładowy 

sposób 

wyposażenia: 

 

- szafy żaluzjowe o szerokości ~ 725 mm wyposażone w metalowe półki 

- półki o głębokości ~300 i ~400 mm wykonane z metalu, montowane z obu stron segmentu 

- wieszak na ubrania 

- szafki o głębokości ~300 i ~400 mm z drzwiami z płyty MDF i metalu, montowane z obu stron segmentu 

- regał na segregatory z półkami przestawnymi co 25 mm 

- siedzisko tapicerowane o wysokości 450 mm 

 

 

 

Przedstawione wykonanie regału i wyposażenie jego wnętrza jest przykładowe. Istnieje możliwość wykonania regału na 

specjalne zamówienie w oparciu o propozycje klienta. 

 

Napęd: 

 

- napęd elektryczny, zasilanie w torze 

- segmenty z możliwością przesunięcia na dowolną odległość 

- przeniesienie napędu za pomocą silnika elektrycznego małej mocy i kół zębatych sprzężonych z wałem napędowym 

 

Zasilanie: 

 

- instalacja regałowa zasilana 230 VAC/16A 

- wszystkie elementy sterujące i napędowe zasilane napięciem stałym max. 24V 

 

Sterowanie: 

 

- panel sterujący, dotykowy na ścianie frontowej każdego regału o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu 

regałów i otwarcie korytarza 

- dodatkowo program zarządzający sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii 

 

Funkcje systemu 

sterowania: 

 

- otwieranie 

- blokowanie 

- zerowanie 

- sygnalizacja awarii 

- rozsuniecie, wietrzenie 

- ochrona pracowników, bezpieczeństwo 

 

Torowisko: 

 

- nawierzchniowe z ingerencją w posadzę (kotwiczone) lub z wypełnieniem 

- tory jezdne ocynkowane 

 

Bezpieczeństwo: 

 

- funkcja wykrywania przeciążenia systemu 

- funkcja zatrzymania regałów przy oporze 30 kg 

- system przeciążeniowy (elektryczny), reagujący, reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na 

przeszkodę między rozsuniętymi regałami 

- system sterowania regałami wyposażony w system bezpieczeństwa pasywanego, który zmusza użytkownika do spojrzenia 

najpierw w otwarte skrzydło, aby otworzyć następne 

 

Inne 

możliwości: 

 

- możliwość tzw. „pozycjonowania nocnego” polegająca na zaprogramowaniu rozsunięcia regałów w równych odległościach w 

celu wietrzenia przechowywanych materiałów 

 

 
Konstrukcja regałów i sposób ich zarządzania gwarantują pełne bezpieczeństwo pracowników. Poszczególne zabudowy regałowe 

projektowane są zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 


